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كانــون الثاين 2022

الشكل رقم )1(: نسبة العائدين حسب ّشدة الخطورة
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فرتة جمع البيانات: ترشين األول – كانون األول 2021 

الِسياق

مواقع  يف  الظروف  ّشدة  مدى  لقياس  مصّممة  أداة  العودة،  مؤّش 
الرابعة عرشة  الّعودة بالجولة  البيانات الخاصة مبؤّش  الّعودة. تّم جمع 
خالل أشهر ترشين األول وترشين الثاين وكانون األول 2021 عرب 8 محافظات 
و38 قضاًء و2.165 موقعاً يف العراق. كام تم خالل هذه الجولة، تقييم 8 

مواقع إضافية للعودة.

العائدون الذين يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة

459 موقعاً شديد 	  أن  تبّي  للتقييم،  2.165 موقع عودة خضع  من بي 
الخطورة يستضيف 12% )601.914 فرداً( من العائدين.

يف 	  يعيشون  عائداً   8.982 قدرها  العائدين  عدد  يف  زيادة  لوحظت 
ظروف شديدة الخطورة منذ الجولة التي جرت يف  آب -  أيلول  2021، 
حيث كان 12% من العائدين )592.932 فرداً( يعيشون يف ظروف شديدة 

الخطورة.

ُسجِّلت أكرب الزيادات يف صالح الدين )4.794( تليها نينوى )3.270(. يف 	 
حي ُسجِّل أكرب انخفاض يف دياىل )1.878(. أما أكرب الزيادات يف صالح 
سبب  ويُعزى  والفارس.  خورماتو  طوز  قضاَئ  يف  فلوحظت  الدين، 
زيادة الخطورة يف طوز خورماتو إىل عودة النازحي إىل ناحية آمريل، 
التي ما زالت تعاين من تّردي الكهرباء ومخاوف تتعلق بالسالمة واألمن. 
وتُعزى الزيادة يف قضاء الفارس إىل العودة إىل مركز قضاء الدجيل، 
الذي يعاين من نقص فرص العمل واستمرار حظر العودة. ويف نينوى، 
لوحظَت أعىل زيادة يف قضاء الَحَض الذي يتّسم بوجود مواقع عودة 
الخدمات األساسية والوصول إىل املاء،  تعاين من سوء يف توفري 
واملخاوف من هجامت داعش، ومستويات عالية من الدمار السكني. أما 
يف دياىل، فُسجِّل أكرب انخفاض يف الخالص، حيث الحظ األهايل تحسناً 

جذرياً يف الوصول إىل الخدمات األساسية، كاملاء والكهرباء.

ومازالت محافظتا نينوى وصالح الدين تستضيفان أكرب عدد من العائدين 	 
الذين يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة، حيث يعيش 260.070 فرداً 

يف نينوى و207.114 يف صالح الدين.

وتستضيف محافظتا صالح الدين ودياىل أعىل نسبة من العائدين الذين 	 
يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة، بنسبة   28% يف صالح الدين، 

و18% يف دياىل.

ـد خطورة للَعودة املواقع األشَّ

عائداً 	   78,390 تستضيف  مواقع  ستة  تحديد  تّم  الجولة،  هذه  يف 
الَخمس األوىل  أّما املراتب  الخطورة.  يعيشــون يف ظروف شديدة 
لهذه املواقع فهي طوز خورماتو وبيجي يف محافظة صالح الدين، 

إضافة إىل موقع واحد يف قضاء تلعفر مبحافظة نينوى.  

لوِحظ وجود مواقع إضافية لعودة األشخاص الذين يعانون من ظروف 	 
شديدة الخطورة منذ الجولة التي جرت يف  آذار - نيسان  2021، بوجود 

71.286 فرداً يعيشون يف 71  موقعاً شديد الخطورة.

املنهّجية

يستند مؤش العودة عىل 16 معيار ُمّوزعاً عىل مقياسي، هام: )1( ُسبُل 
العيش والخدمات األساسيّة، )2( تصّورات التامسك االجتامعي والسالمة. 
ويتّم استخدام منوذج االنحدار لتقييم تأثري كل معيار عىل تسهيل العودة 
أو منع حدوثها، وأيضاً لحساب الدرجات الخاّصة باملقياسي. فعىل سبيل 
املثال، يخترب النموذج ضعف احتامل العودة إىل موقع مل ترجع االنشطة 
فيها  عادت  أخرى  مبواقع  مقارنة  الطبيعي،  وضعها  إىل  فيه  الزراعيّة 
نتائج  تُجَمع  الكّل،  دة  الشِّ مؤّش  ولحساب  طبيعتها.  إىل  األنشطة  تلك 

املقياَسي.

يبدأ املؤش من الصفر )استيفاء الظروف األساسيّة للعودة( وينتهي بـ 
100 )عدم استيفاء الظروف األساسيّة للعودة(. وتشري الدرجات األعىل إىل 
ظروف معيشيّة أكرث قسوة للعائدين. وتّم تصنيف درجات مؤش الخطورة 
إىل ثالث فئات: »منخفضة« و »متوّسطة« و »عالية« )الفئة العالية تتضمن 

أيضاً العالية جداً(.

ملزيد من التفاصيل حول هذه املنهجيّة، يرجى االطالع عىل “لَمحة عن 
املنهجيّة”.



العراق  - عرشة  الرابعة  الجولة  نتائج  الَعودة:  ُمؤشـِّر 

املواقع الساخنة يف كل محافظة

تصنَّف النواحي كمواقع ساخنة إذا حقّقت درجات عالية عىل مقياس واحد عىل األقّل من املقياَسي )ُسبل العيش والخدمات األساسيّة، أو السالمة والتامسك 
االجتامعي( أو إذا حقّقت درجات متوّسطة بالنسبة لشّدة الخطورة مع عدد كبري نسبياً من العائدين )وجود 60.000 عائداً عىل األقل يف الناحية(. 

ويف هذه الجولة، تّم تحديد 31 موقعاً ساخناً عرب أربع محافظات. ومقارنة بالجولة التي جرت يف آذار  -  نيسان  2021، أضيفت ناحية واحدة إىل القامئة، 
هي مركز الدجيل )قضاء الفارس( يف محافظة صالح الدين. وصنفت هذه الناحية عىل أنها »موقع ساخن« بسبب تدهور فرص الحصول عىل املاء، والحاجة 
إىل املصالحة املجتمعية. ولوحظ ضعف شديد يف موقعي، من حيث فرص الحصول عىل العمل، واملخاوف بشأن املضايقات عند نقاط التفتيش، والقيود 

املفروضة عىل التنقل، ومنع العودة، وانخفاض نوعية الحياة العامة اليومية.

الخارطة 1: خارطة كثافة العودة حسب اجاميل شدة الخطورة

 هذه الخارطة هي ألغراض التوضيح فقط. األسامء والحدود عىل هذه الخرائط ال تعني املصادقة أو القبول الرسميني 
من قبل املنظمة الدولية للهجرة. 

وتوضح هذه الخارطة ظروف الشدة بناًء عىل حجم السكان ودرجة شدة كل موقع تم تقييمه. حيث تشري األلوان 
الداكنة فيها إىل تركيز أكرب لألَُس التي تعيش يف ظروف عودة شديدة الخطورة، بينام تشري األلوان الفاتحة إىل 

ظروف شدة منخفضة أو مواقع ذات مستويات منخفضة من العودة.

الشكل رقم )1(: نسبة العائدين حسب ّشدة الخطورة
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485.568  عائداً يف مواقع ساخنة
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 140.466  عائداً يف مواقع ساخنة
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قرة تبة	 

منخفضمرتفع متوسط

َعَدم مسؤولية 

إّن جميع اآلراء الواردة يف هذا التقرير، هي آراء املؤلفي وال تعرّب بالضورة عن آراء املنظمة 
التقرير،  أجزاء  جميع  يف  املعروضة  واملواد  املستخدمة  التسميات  وإّن  للهجرة.  الدولية 
أو  مدينة  أو  إقليم  أو  بلد  ألي  القانوين  الوضع  بشأن  للهجرة  الدولية  املنظمة  رأي  تعكس  ال 

منطقة أو سلطاتها أو فيام يتعلق بحدودها أو مساحتها.

)IOM 2022 ©املنظمــة الدوليــة للهجــرة )

تشكر املنظمة الدولية للهجرة يف العراق وزارة الخارجية األمريكية، مكتب السكان والالجئي 

والهجرة )PRM( و الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID(  لدعمهام املستمر.


